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Teknikföretagen lämnar härmed sitt yttrande avseende förslaget till
Elmarknadslag.
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Med den omvärldspress och de förändringar som politiska ambitioner som inom
den närmaste framtiden kommer att påverka el- och energimarknaderna är det
lovvärt att Regeringen tar initiativ till att förenkla lagstiftningen och göra den mer
anpassad till en ny verklighet. En elmarknadslag för framtiden måste på samma
sätt som energisystemet självt både erbjuda flexibilitet och stabilitet. Teknik,
affärslösningar och kundbehov måste kunna utvecklas i syfte att på alla sätt
effektivisera energisystemet, utan att reglering lägger onödiga hinder på vägen.
Samtidigt måste reglerna vara tydliga, rollfördelningen klar, och ansvarsfrågorna
långsiktiga. Det måste kort sagt finnas utrymme för innovation, samtidigt som en
tillräcklig säkerhet för investerare är på plats.
Med detta sagt är det här nog inte den sista omskrivningen av en ellag vi ser,
men vissa steg mot en framtida elmarknad är härmed tagna, och resan därmed
påbörjad. Det är bra.
Nedan följer Teknikföretagens mer specifika synpunkter.
Promemorians förslag till ett stärkt kundskydd i kapitel 13 välkomnas.
Teknikföretagen har en positiv inställning till att underlätta för mikroproducenter
att producera och även kunna få betalt för el. I kommentarerna till förslagen till
kapitel 6 i den nya lagen, saknas dock en diskussion kring en mer långsiktig
strategi för detta. Kostnaderna för att systemet ska kunna hantera de småskaliga
aktörerna kommer med förslaget att läggas på kollektivet, vilket i ett inledande
skede har en begränsad betydelse. Frågan är dock när det inte längre är fallet,
och rent principiellt bör frågorna kring den mer långsiktiga utvecklingen
tydliggöras. Teknikföretagen efterfrågar därför en strategi för utvecklingen mot ett
mer komplext energisystem, som hanterar den långsiktiga kostnadseffektiviteten
för systemet och användarna samt ger tillräcklig säkerhet för både utvecklare och
investerare.
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I promemorians förslag till kapitel 4 i en ny lag hanteras nätbolagens möjligheter
och tillåtelse att under vissa omständigheter producera el. Här föreslås att sådan
kortsiktig produktion ska vara tillåten för ytterligare ett syfte – att förhindra
nätsammanbrott. Att minska riskerna för nätsammanbrott är självklart
eftersträvansvärt, men förslaget väcker ett par frågor.
- De tjänster som nätbolaget i förslaget ges möjlighet att själva sörja för bör
även vara öppna att leverera på en marknad. Dvs att även andra aktörer
ska ha möjlighet att erbjuda nätbolagen lösningar på problematiken. I det
sammanhanget blir det viktigt att nätbolags agerande kring egen
produktion av el till följd av sin position inte snedvrider en sådan
konkurrens.
- Förslaget väcker också en fråga om lagring av el kan sägas utgöra ett
alternativ till kortsiktig produktion i detta sammanhang.
Konsekvensanalys kring dessa frågor saknas i promemorian.
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